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لق��اء 30 �أل��ف دوالر �أمريك��ي، عم��ل هاك��ر بريط��اين عل��ى مهاجمة �ش��بكة �رشكة 
�ت�شاالت يف ليبرييا، مما �أدى يف نهاية �ملطاف �إىل قطع �الإنرتنت عن هذه �لدولة.
ويف �لتفا�شيل �لتي �أوردتها �شحيفة "تلغر�ف" �لربيطانية، فقد �تفق �لهاكر د�نيال 
كاي مع م�ش��وؤول كبري يف �رشكة �ت�ش��االت "�شيلكوم" يف ليبرييا، عرب طرف ثالث، 
على �شن هجوم �إلكرتوين بغية تعطيل �أنظمة �لهاتف �ملحمول يف �رشكة "لوني�شرت".
وبالفعل، نفذ كاي )30 عاما( ما يقع على عاتقه يف �التفاق، �إذ �بتدع �شبكة "بوت 
نت"، وهي �إحدى �الأدو�ت �لتي يتم عن طريقها �ش��ن �لهجمات �الإلكرتونية، و�ش��مها 

."Mirai #14 "
وبد�أ يف �ش��ن هجمات �إلكرتونية على �رشكة "لوني�شرت"، بني �أكتوبر 2016 وفرب�ير 
2017، مما �أحلق �أ�رش�ر� كبرية بال�رشكة �لليبربية وكلفها �إ�شالحات بلغت قيمتها 

�ألف دوالر.  600

�ش��وت �أخ�ش��ائيون يف �لتغذية على �أن �لنظ��ام �لغذ�ئي ملنطقة 
�لبح��ر �الأبي���ض �ملتو�ش��ط، هو �الأف�ش��ل لع��ام 2019، بح�ش��ب 
م��ا ورد يف �لتقري��ر �الإخب��اري �لعامل��ي يف �لوالي��ات �ملتحدة 
�الأمريكية. و�ش��ّوت �أخ�شائيو �لتغذية �ملعنيون على 41 نظاما 
غذ�ئيا، وقامو� بت�شنيفها يف ت�شع فئات، �شملت �الأنظمة �لغذ�ئية 
�خلا�ش��ة بتخفيف �ل��وزن، و�الأنظمة �لغذ�ئية �الأ�ش��هل للمتابعة. 
وح�ش��ب ما نقل موقع "�لطبي" �ملتخ�ش�ض، فاز �لنظام �لغذ�ئي 
ملنطقة �لبحر �ملتو�شط ، بو�شفه نظامًا فعااًل، وذ� تكلفة معقولة 
وي�شهل �اللتز�م به. ونقل �ملوقع عن �أخ�شائية �لتغذية �مل�شجلة 
�إمي��ي بييك: "يف�ش��ل �ملرء �الأنظمة �لغذ�ئي��ة �لتي ميكن �اللتز�م 

بها حتى لو كان لديه �أطفال �أو حتى لو كان يعي�ض مبفرده".
ت�ش��يف: "�إن �لنظ��ام �لغذ�ئي �ملتو�ش��طي يعتمد عل��ى ماأكوالت 
منطق��ة �لبح��ر �الأبي���ض �ملتو�ش��ط، و�لت��ي ت�ش��مل �لربوتين��ات 
�خلالي��ة من �لده��ون مثل �ل�ش��مك و�لف��ول، و�لدهون �ل�ش��حية، 
و�حلب��وب �لكامل��ة، و�لكثري من �الأطعمة �لنباتي��ة، مثل �لفو�كه، 
و�خل���رشو�ت، و�لبقوليات. وت�ش��ري بيي��ك �إىل �أن �لنظام �لغذ�ئي 
�ملتو�ش��طي ال يز�ل من بني �أف�ش��ل �الأنظم��ة �لغذ�ئية على �لرغم 
م��ن �أنه �أح��د �أقدمها على �الإط��الق". وميك��ن للمهتمني بتجربة 
�لنظ��ام �لغذ�ئ��ي �ملتو�ش��طي تن��اول �ملعكرونة �مل�ش��نوعة من 
�حلب��وب �لكامل��ة بداًل م��ن �ملعكرون��ة �لعادية، وجترب��ة تناول 
بع�ض �حلب��وب �لكاملة �الأخرى، مث��ل �الأرز �لبني بداًل من �الأرز 
�الأبي���ض، �أو �لكين��و�، �أو �حلب��وب �الأخ��رى. كما يو�ش��ي �لنظام 
�لغذ�ئي �ملتو�شطي بتناول �ل�شمك مرتني على �الأقل يف �الأ�شبوع.
ويو�ش��ي �لنظام �لغذ�ئي �ملتو�ش��طي �أي�ش��ًا با�ش��تخد�م �لتو�بل 
و�الأع�ش��اب بداًل من �ل�شل�ش��ات ذ�ت �ل�ش��عر�ت �حلر�رية �لعالية 
و�ملل��ح. �جلدي��ر بالذكر �أن هذه هي �ل�ش��نة �لثاني��ة على �لتو�يل 
�لت��ي يخت��ار فيه��ا �لتقري��ر �الإخب��اري �لعامل��ي يف �لوالي��ات 
�ملتح��دة �الأمريكي��ة �لنظ��ام �لغذ�ئي للبح��ر �الأبي�ض �ملتو�ش��ط   

كاأف�شل نظام غذ�ئي للعام.

�أ�ش��بح �الأطب��اء قادري��ن عل��ى حتدي��د موؤ�رش�ت 
�الإ�شابة بالنوبات �لقلبية قبل حدوثها ب�شنو�ت، 
من خالل �ختبار ب�ش��يط للدم ال يكلف �ملرء �شوى 
در�هم قليلة، لكنها جتنبه �أزمة �ش��حية قد تكون 
كب��رية. وتو�ش��ل �أطب��اء بريطانيون موؤخ��ر� �إىل 
�ختبار بروتني ي�ش��مى "تروبونني"، وهو بروتني 
ع��ايل �حل�شا�ش��ية يف �لدم، ويت��م �إطالقه يف �لدم 
م��ن ع�ش��لة �لقل��ب عن��د تلفه��ا، وف��ق م��ا ذكرت 

�شحيفة "�لتاميز" �لربيطانية، �الثنني.
و�خترب �لعلم��اء �لفح�ض �جلدي��د للتحقق مما �إذ� 

كان �ملر�ش��ى �لذين ي�ش��كون من �آالم يف �ل�شدر 
قد تعر�ش��و� لنوبة قلبي��ة، وقد متت �ملو�فقة على 

�لفح�ض كاختبار تنبوؤي.
وميك��ن �الختب��ار �الأطباء من �كت�ش��اف �لنوبات 

�لقلبية قبل حدوثها بع�رش �شنو�ت.
وتعتم��د �لتنب��وؤ�ت �حلالية للنوب��ات �لقلبية على 
تفا�ش��يل تتعل��ق بنم��ط �حلي��اة و�لعم��ر و�لوزن، 
لتحديد �حتماالت �إ�شابة �شخ�ض ما بنوبة قلبية 

يف غ�شون 10 �شنو�ت.
وق��ال نيك ميلز، طبيب �لقل��ب و�لباحث يف علوم 

�الأوعي��ة �لدموي��ة بجامع��ة �أدن��ربه، �ل��ذي ق��اد 
جت��ارب �لفح�ض، �إنه ميكن ��ش��تخد�م م�ش��تويات 
�لرتوبون��ني "كمقيا���ض ل�ش��حة �لقل��ب" بطريقة 

�أكرث مبا�رشة من �أدو�ت �لفح�ض �حلالية.
و�أ�ش��اف �أن "�لتكنولوجي��ا �مل�ش��تخدمة لقيا���ض 
�لرتوبون��ني يف جم��رى �ل��دم �أ�ش��بحت متطورة 
ملعرف��ة �الإ�ش��ابات �ل�ش��ابقة بنوب��ات �لقل��ب �أو 
�ملحتملة، وكذلك للتاأكد من �ش��حة �لقلب ب�ش��كل 

عام".
و�أو�ش��ح �أن ه��ذه �الختب��ار�ت ميك��ن �أن ت�ش��اعد 

�الأطباء يف حتديد فعالية بع�ض �لعالجات، وقال 
"�إن مقد�ر �لرتوبونني �ملوجود يف �جل�شم يحدد 

�لعالج ومدى ��شتجالة �جل�شم لهذ� �لعالج".
و�أك��د ميل��ز �أن �العتم��اد عل��ى فح���ض م�ش��توى 
�لرتوبونني يف �ل��دم ال يكفي مبفرده لالطمئنان 
على �شحة �لقلب، �إذ ال بد من ممار�شة �لتمرينات 
�لريا�ش��ية �أو �إجر�ء تغيري�ت يف �لنظام �لغذ�ئي، 
باالإ�ش��افة �إىل ��ش��تخد�م �لعقاقري، وهي �أف�ش��ل 
�لط��رق يف من��ع �ل�ش��كتات �لدماغي��ة و�لنوب��ات 

�لقلبية .

ح��ذر خرب�ء يف جمال �لتكنولوجيا، م�ش��تخدمي �لهو�تف �لذكي��ة �لتي تعمل بنظام 
"�أندروي��د"، م��ن تطبيقات "حمتالة" ت�ش��تنزف بطارية �لهاتف وت�ش��عف قوتها. 
ويقول خرب�ء �إن عدد� من �الأ�ش��باب ميكن �أن توؤدي �إىل ��شتنز�ف بطاريات �لهو�تف 
�لذكي��ة، من بينه��ا بع�ض �لتطبيقات "�ملحتال��ة" �لتي "تدم��ر �لبطارية"، على حد 
و�شف �شحيفة "ذ� �ش��ن" �لربيطانية. وقال �مل�شدر: "هذه �لتطبيقات تبدو عادية 
على متجر غوغل بالي، لكنها يف �لو�قع تت�ش��بب يف �لعديد من �مل�ش��اكل للهاتف". 
وو�ش��ع �خلرب�ء يف �رشكة "�ش��وفو�ض" �الأمنية قائمة ت�شم 22 تطبيقا، مت حتميلها 
�أك��رث من 22 ملي��ون مرة على هو�ت��ف "�أندرويد"، و�ش��نفوها �ش��من "�لتطبيقات 
�خلط��رية". وقالو�: "هذه �لتطبيقات ت�ش��تنزف �لبطارية ب�ش��كل كبري، حيث ت�ش��تغل 
با�ش��تمر�ر وب�ش��كل خف��ي يف �لهات��ف، وت��روج الإعالن��ات، وتزيد ن�ش��بة �لبيانات، 

وتتو��شل مع �خلو�دم".

�إذ� كنت من م�ش��تخدمي خدم��ة �لفيديو �ملدفوعة "نتفليك�ض" وت�ش��ارك كلمة �ل�رش 
�خلا�ش��ة بح�ش��ابك مع �أ�ش��دقائك، فق��د تتعر�ض م��ن �الآن ف�ش��اعد� �إىل �ملالحقة 
�لقانونية. وذكرت �ش��حيفة "�ش��ن" �لربيطانية، �الأحد، �أن �رشكة بريطانية ��شمها 
"Synamedia" ��شتطاعت �بتكار �أد�ة ذكاء ��شطناعي ت�شتطيع حتليل �الأماكن 
�لت��ي يجري فيه م�ش��تخدمو خدم��ات �لفيديو �ملدفوعة ت�ش��جيل �لدخ��ول، وحتديد 
�الأماكن �لتي ت�ش��تخدم فيها كلمة �رش م�ش��رتكة. وعر�ش��ت �ل�رشكة �أد�تها �جلديدة 
خالل معر�ض �الإلكرتونيات �ال�شتهالكية يف مدينة ال�ض فيغا�ض �الأمريكية، خالل 
يناي��ر �جل��اري. وقال �مل�ش��وؤول يف �ل�رشك��ة �لربيطاني��ة، جان مارك ر��ش��ني، �إن 
عمليات م�شاركة كلمات �ل�رش يف خدمات مثل "نتفليك�ض" باتت مكلفة للغاية �إىل 
ح��د ال ميك��ن جتاهلها، موؤكد� �أن �حلل �لذي تطرحه �رشكته يوفر مل�ش��غلي خدمات 

�لفيديو مثل نتفليك�ض "�لقدرة على �لعمل �إز�ء هذه �ملخالفات".

تحذير: هاكر تطبيقات

�مل�رشي  �لرئي�ض  �فتتح  �ملا�شي  �أغ�شط�ض  يف 
تكلف  م�رش،  ب�شعيد  �لقومي،  �شوهاج  متحف 
تطويره نحو 72 مليون جنيهًا م�رشيًا )4 ماليني 
�أن  �آنذ�ك، لكن يبدو  دوالر(، بح�شب بيان حكومي 
عر�ض  طرق  لتحديث  تخ�ش�ض  مل  �ملاليني  هذه 
�إد�رت��ه  قامت  حيث  �ملتحف،  يف  �الأثرية  �لقطع 
�الأيام �ملا�شية بتثبيت قطع �أثرية مهمة مب�شامري 
حديدية يف �حلائط، �الأمر �لذي �أثار �شخرية الذعة  
منذ  �لتو��شل  مو�قع  على  �مل�رشيني  قبل  من 
باآثار  تليق  ال  بد�ئية  �لطريقة  �أن  وج��دو�  يومني 
�لذي نعي�شه. من جانبه  �أو بالزمن �حلديث  م�رش 
�لعلمي  �لبحث  عام  مدير  �ل�رشيف،  �إبر�هيم  �أكد 
ملتاحف م�رش �لعليا لو�شائل �إعالم حملية، �شحة 

مب�شامري  �ملثبتة  �الأثرية  �لقطع  �إن  قائاًل  �ل�شور، 
تتمثل يف ر�أ�شني لتمثال رم�شي�ض �لثاين، ولوحتني 
لالإله  �ملتويف  يقدمها  حجريتني جنائزيتني كان 
�أوزوري�ض باأبيدو�ض. وبرر �ل�رشيف طريقة �لعر�ض 
�لبد�ئية هذه قائاًل �إنه ال يوجد حل لتثبيت �لقطع 
على  �شقوطها  لتجنب  �لطريقة  بهذه  �إال  �الأثرية 
�أعالها،  �ملو�شوعة  �لقو�عد  �أعلى  من  �الأر����ض 
موؤكد�ً �أنهم كانو� مثبتني بنف�ض �لطريقة و�لو�شع 
�ملا�شي.  �أغ�شط�ض   12 يف  �ملتحف  �فتتاح  منذ 
وزير  �أن  �أك��د  �ل�رشيف  �أن  �أك��رث  للتعجب  �ملثري 
�الآثار �مل�رشي خالد �لعناين، و�أمني عام �ملجل�ض 
كانا حا�رشين  �لوزيري  لالآثار، م�شطفى  �الأعلى 
�أثناء تثبيت �لقطع �الأثرية بامل�شامري قبل �فتتاح 
�ملتحف ر�شميًا من قبل �لرئي�ض �مل�رشي، معترب�ً 
�أنه "ال توجد م�شكلة �أو خطر على �الآثار من تثبيتها 

بامل�شامري". لكن يف �ملقابل ن�رشت �شفحة تاريخ 
باالآثار  �ملعنية  �لفي�شبوك،  على  �لقدمي  م�رش 
�مل�رشية �شور�ً لعر�ض �لقطع �الأثرية معتربة �أنها 
"طريقة عر�ض ال تليق مبتحف حديث مثل متحف 
�شوهاج، و�الأدهى �إتالف �الأثر"، وطالبت �ل�شفحة 
�مل�شوؤولني يف م�رش "بتعديل تلك �لطريقة �لبد�ئية 
وفتح  م�رش  باآثار  يليق  مبا  �لعر�ض  يف  �لقدمية 

حتقيق يف ذلك �الإهمال �ملتعمد".
�إجر�ء متبع حول �لعامل؟

�شي  ب��ي  ب��ي  �لربيطانية  �الإذ�ع���ة  هيئة  ونقلت 
�ملتاحف  قطاع  رئي�شة  �لدين،  �شالح  �إلهام  عن 
�الإج��ر�ء  "هذ�  �إن  قولها  �مل�رشية،  �الآث��ار  ب��وز�رة 
م�شكلة  �أي  توجد  وال  �ملتحفي  �لعر�ض  يف  متبع 
يف تثبيت بع�ض �لقطع �الأثرية �ل�شخمة و�لثقيلة 
�أن  �مل�رشية  �مل�شوؤولة  و�أ�شافت  �لطريقة".  بهذه 

�لقطعة �ملعدنية يزن  �لتمثال �ملثبت بهذه  "ر�أ�ض 
�ملعدن  و�أن  كيلوغر�مًا،   250 ُطن،  ربع  من  �أكرث 
ويتم  �لر�شا�ض  معدن  هو  �لتثبيت  يف  �مل�شتخدم 
�أن  م�شيفة  معينة"،  فنية  بطريقة  ��شتخد�مه 
�إىل  يلجوؤون  �ملتحفي  �لعر�ض  م�شوؤويل  بع�ض 
معينة  مبو��شفات  �ملعدنية  �مل�شامري  ��شتخد�م 
بال�شتيكي  جر�ب  د�خل  �مل�شمار  تثبيت  تت�شمن 
ال  عازلة  مطاطة  مب��ادة  �لظاهر  �جل��زء  طالء  مع 
تتغري بعو�مل �لرطوبة و�لتعرية". لكن من جانبها 
�أن  �لو�شطى،  م�رش  الآثار  �ملركزية  �الإد�رة  �أعلنت 
وز�رة �الآثار تعترب �أن تثبيت �لتمثال بهذه �لطريقة 
يعد ت�شويهًا للتمثال، موؤكدة �أنه كان يجب تثبيت 
�لقطع �الأثرية "بخو�بري معدنية" دون �إظهار ذلك 
�أمام  الأن ظهورها  �جلميع،  �أمام  �لعام  �ل�شكل  يف 

�لز�ئرين �أمر غري جيد.

�نت�شار  �أثار  �الجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  وعلى 
موجة  بامل�شامري  مثبتة  رم�شي�ض  ر�أ���ض  �شور 
�شخرية وحزن يف �الآن ذ�ته على �حلال �لذي بلغه 
 " م�شتخدم:  وعلق  �مل�رشية،  �الآث��ار  مع  �لتعامل 
له  عملو�  كانو�  وخمجل،  وحمبط  حم��زن  منظر 
�الأق��ل  على  �أو  �لبال�شتيك  �أو  �خل�شب  من  �شتاند 
بهذ�  ت�شويهه  من  ب��داًل  ظهره  على  نائم  تركوه 

�ملنظر".
�أم��ام  ر�شميًا  �لقومي  �شوهاج  متحف  و�فتتح 
�إىل  لين�شم   ،2018 �أغ�شط�ض  �شهر  يف  �جلمهور 
م�رش،  �شعيد  منطقة  يف  �ملهمة  �مل��ز�ر�ت  قائمة 
�لتدفق  زي���ادة  �إىل  �مل�رشية  �حلكومة  و�شعت 
على  �إقامته  طريق  عن  �ملتحف  على  �ل�شياحي 
�لبو�خر  طريق  يف  �لنيل  لنهر  �ل�رشقية  �ل�شفة 
�لنيلية �ل�شياحية، على م�شاحة 5 �آالف مرت مربع.

بغداد – جورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�رشيح باحلاجة �إىل 1 �شوت �لرعد 

2 عك���ض حل��و o جوهر )�ل�ش��يء( o ما يعطيه �أقارب 
�لعرو�ض لها يوم زو�جها

3 من طيور �لن�شف �جلنوبي للكرة �الأر�شية وال يطري 
ولكنه �شباح ماهر

4 ي�شبح ن�شيطا
o �شوت  5 مقدمة ر�أ�ض �حليو�ن حيث يو�شع �لزمام 

�لع�شافري
o للند�ء o �شوت �لنحل )معكو�شة(  6 قط 

o كثري �ل�شرب. 7 �شوت �حلمام )معكو�شة( 
o ن�شف �شبغة. �أنكر �الأ�شو�ت  o يقال عنه  8 هرب 

9 �شن �لفيل
o �شوت �لذئب 10 �شوت �لبالبل 

1 �ش��وت �لنعام��ة o لي�ض ل��ه قيمة عند 
�لغري

o �شوت �ملاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ض خري 3 �شجاجيد 

4 ح�ش��ى كبرية مل�ش��اء o �ش��وت �لفيل 
)معكو�شة(.

5 يجل���ض �جلم��ل على �الأر���ض من حالة 
�لوقوف

6 �ش��ع مق��د�ر� ز�ئ��د� o مر�ض و�ش��عف 
)معكو�شة(.

o �شياح �لديك. 7 �شوت �ل�شفادع 
 o ش��وت �لظبي� o )8 �ش��نور )معكو�ش��ة

ف�شاء
9 للتمن��ي o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة 

للطفل وال يخلو من �لتخريب.
o �شوت �جلمل 10 �شون �لبط 

مهنيًا: يتحدث هذ� �ليوم عن م�ش��ائل مالية تخ�ض بع�ض �ل�رش�كات 
من ر�ش��وم وعائد�ت �أو ما �ش��ابه، وت�ش��عى لتغطية �لعجز يف ميز�ن 

�ملدفوعات 
عاطفي��ًا: تعي�ض حبًا قويًا و�أحا�ش��ي�ض ر�ئع��ة، وخوفًا من فقد�ن هذ� 
�حل��ب نتيج��ة ظروف حميطة بك، وحتاول �أن تك��ون �أكرث قدرة على 

�إ�شعاد �ل�رشيك بحبك �لد�فئ 

مهني��ًا: علي��ك �أن تكون �أكرث ح��ذر�ً يف خيار�تك �ملقبلة، 
وق��د تكون هنالك مطّبات يف عر�ض جديد يقدم �إليك يف 

غ�شون �أيام 
عاطفي��ًا: ت�ش��تاء م��ن �أمر يتعل��ق بال�رشي��ك، حافظ على 
�رشية م�ش��اعرك و�قب��ل ما يحدث م��ن دون �عرت��ض �إذ� 

��شتطعت 

مهني��ًا: ج��و �إيجابي لط��رح �أفكار جدي��دة بغية 
تطوي��ر �لعالقة، ��ش��تفد قدر �الإمكان وال ت�ش��ّيع 

�لفر�شة 
عاطفي��ًا: يطل��ب �ل�رشي��ك م�ش��اعدتك يف بع���ض 
�الأم��ور، فال ت��رتّدد وكن �إىل جانب��ه ليتمّكن من 

مقاومة �ل�شغوط 

مهنيًا: تكرث �مل�ش��وؤوليات �مللقاة عل��ى عاتقك وتتد�خل 
بع�ش��ها م��ع بع�ض، لذ� �أن�ش��ح ل��ك عدم �ال�شت�ش��الم بل 

�ملو�جهة 
عاطفي��ًا: ال تر�ه��ن على �حل��ظ وال على �مل�ش��ادفة لئال 
تخ���رش �رشي��كًا �أو حبيب��ًا، حاذر �لتحدي��ات لئال تعّر�ض 

نف�شك للحو�دث 

�أّي  �أّن  ��ا  مهني��ًا:: تنّب��ه جي��ًد� مل�ش��اريفك، وخ�شو�شً
خ�ش��ارة من �ش��اأنها �أن تعق��د �الأمور مهنًي��ا، وثابر يف 

�شبيل حتقيق �أهد�فك 
عاطفًي��ا: �جل��ر�أة يف �لق��ر�ر�ت �حلا�ش��مة مطلوبة، لكّن 
�لت�رّشع مرفو�ض، وال �شيما �أّن م�شتقبلك �لعاطفي على 

�ملحّك 

مهني��ًا: ترت��اح �إىل وج��ود زم��الء خمل�ش��ني حول��ك، فرتتف��ع 
معنويات��ك تدريجي��ًا وتطمئ��ن هو�ج�ش��ك ب�ش��بب وق��وف �أح��د 

�لزمالء �إىل جانبك 
عاطفي��ًا: ال تدخل مع �ل�رشيك يف نقا���ض عميق ال يوؤدي �إىل �أي 

نتيجة طاملا �أن كل طرف متم�شك مبو�قفه وال يتنازل عنها 

االسد

العذراء

امليزان

العقرب

القوس

الثور

الحمل

الجوزاء

الرسطان

الجدي

الدلو

الحوت

 حظك 
           اليوم

مهني��ًا: تت�ش��ّجع عل��ى �تخاذ مب��ادرة و�إع��ادة �لنظ��ر يف بع�ض 
�لق��ر�ر�ت �مل�ش��ريية، تتلّق��ى خرب�ً مفرح��ًا يكون بد�ي��ة عمل �أو 

م�رشوع جديد
عاطفي��ًا: يفاجئك �لي��وم �حلبيب بقر�ر �الرتب��اط وحتزن لفر�قه 
و�ن�ش��غاله عنك باأمور تافهة، لكن �إذ� بينك وبني نف�شك ترى �أنك 

�ل�شبب يف ذلك 

مهني��ًا: يعن��ي هذ� �لي��وم �ملميز جناح��ًا ماليًا غري 
متوق��ع، ما يذه��ل �أرباب �لعمل و�لزم��الء فيلتفون 

حولك د�عمني 
�حل��ب  ب�ش��بب  �لي��وم  بال�ش��عادة  ت�ش��عر  عاطفي��ًا: 
�لكب��ري �لذي تكّنه للحبيب، فال تخ�ض �أن ت�ش��ارحه 

مب�شاعرك 

مهني��ًا: تك��ون ه��ذ� �لي��وم يف قمة �لر�ح��ة �لنف�ش��ية و�الإبد�ع 
�ملتمي��ز وتبد�أ �ل�ش��ري بطريق جديد لتحقي��ق �أحالمك �ملهنية، 
ورمبا ت�شغلك ق�ش��ية توفق يف �إيجاد �أف�شل �حللول �ملنا�شبة 

لها 
عاطفي��ًا: تغ��رق يف بحر �حل��ب وتعي�ض حالوت��ه ومر�رته من 

دون �لتفكري يف بناء م�شتقبلك �لعاطفي 

مهني��ًا: يحم��ل ه��ذ� �لي��وم حال��ة طارئ��ة وتوت��ر�ً و�إرباكًا 
�رشعان ما يزوالن، وير�ودك �ل�ش��عور ب�رشورة �النتباه �إىل 

�ملخاطر 
عاطفيًا: حتتاج �إىل وقت جتل�ض فيه مع �ل�رشيك، وقد يكون 
�ل�ش��فر �حلّل �ملنا�ش��ب لرتطيب �الأجو�ء و�لتخفيف من حدة 

�لت�شنج و�الإرباك يف �لعالقة 

مهنيًا: فر�ش��ة جيدة حلدوث �نتقال كنت تنتظره طوياًل يف حياتك 
�ملهنية، لكن عليك �لتم�شك بهذه �لفر�شة فوق �حل�شول عليها الأنها 

�شهلة �لتفلت 
عاطفي��ًا: تب��دو �الأم��ور بين��ك وبني �رشيكك غام�ش��ة ج��ًد�، لكن ما 
تز�ل هناك فر�شة الإيجاد �شيغة لعالقة ما بينكما، فقط ��شتمر يف 

�ملحاولة و�شوف ت�شل �إىل ما تريد �لو�شول �إليه قريًبا 

مهني��ًا: ت�ش��عر بالتغيري وتقّدم �أف��كار�ً ناجحة وبّناءة، 
�أو تتح��رر من قي��ود، فتذهب �إىل مفاو�ش��ات ولقاء�ت 

و�أ�شفا 
عاطفيًا: ال تفّوت �لفر�ش��ة لال�ش��تفادة م��ن كل دقيقة 
ه��دوء ور�ح��ة لتعي�ش��ها مع �ل�رشي��ك، هو يحت��اج �إىل 

عطفك وحنانك، فال تخّيبه 
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